
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Otevírací hodiny Centra 
Pondělí   12:00 – 17:00 

úterý není otevřeno pro veřejnost 

středa     08:00 – 12:00   

čtvrtek není otevřeno pro veřejnost 

pátek není otevřeno pro veřejnost 

CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ 
V JIHOČESKÉM KRAJI VÁM NABÍZÍ 

Odborné sociální poradenství 

Právní poradenství 

Kurzy českého jazyka 

Sociokulturní kurzy 

Vzdělávací akce 

Adaptačně-integrační kurzy (AIK) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj 

 
 
 
 

 
Centrum na podporu 

integrace cizinců 
pro Jihočeský kraj 

Nádražní 1988 

397 01 Písek 

+420 778 981 909 
+420 778 981 910 

+420 778 981 913 

icpisek@suz.cz 

Komu jsou služby určeny: 
 cizinci dlouhodobě legálně pobývající na území ČR na základě Zákona o pobytu cizinců 

 držitelé mezinárodní ochrany – azyl, doplňková ochrana 

 osoby, které nepatří do výše uvedených skupin a mají prokazatelně obdobné integrační potřeby 

jako výše uvedené skupiny 

 
AIK je určen pro cizince, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR nebo 

povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území. AIK je zpoplatněn a cizinec jej 

musí absolvovat do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. 

Všechny ostatní uvedené  služby můžete využívat ZDARMA  v našem Centru, v případě zájmu můžeme 

kurzy a poradenství zorganizovat kdekoli v rámci Jihočeského kraje. 

http://www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj
mailto:e@suz.cz


 Odborné sociální poradenství  

V rámci činnosti Centra je dle zákona č. 108/2006 Sb., registrována služba – odborné sociální poradenství. Toto 

poradenství je realizováno prostřednictvím sociálních pracovníků Centra. Podrobnější informace 

naleznete na webových stránkách www.integracnicentra.cz, v informačních materiálech služby 

a v registru sociálních služeb. 

Oblasti, se kterými Vám poradíme a pomůžeme: 

 náležitosti pro pobyt 

 sociální pomoc a dávky 

 zdravotní péče a zdravotní pojištění 

 bydlení, pracovní trh, vzdělávání a školství 

 řešení životních událostí – narození dítěte, svatba, úmrtí blízké osoby 

 vyplnění různých formulářů, v případě potřeby zajistíme doprovod na úřad. 

 Sociokulturní kurzy  

 na těchto kurzech získáte základní přehled o životě v ČR, právech a povinnostech 

 naučíme Vás lépe komunikovat s úřady a zaměstnavateli 

 získáte informace ke zkoušce z českých reálií, která je jednou z podmínek k získání občanství ČR 

Kurzy jsou na různá témata, například: vzdělávací systém v ČR, zápisy dětí do škol, nostrifikace, sloučení 

rodiny, trvalý pobyt, občanství, zdravotní systém a zdravotní pojištění v ČR, zaměstnání a změna 

zaměstnavatele, bydlení, daně a daňové přiznání atd. 

 
 
 

 Vzdělávací akce  

 

 

 Právní poradenství  

V určených hodinách je v Centru přítomen právník, se kterým můžete konzultovat například: 

 pobytovou a vízovou problematiku 

 pracovně-právní vztahy 

 exekuce 

Hodiny, ve kterých je poskytováno právní poradenství, se dozvíte v našem Centru nebo na 

www.integracnicentra.cz. Doporučujeme Vám se na konzultaci osobně nebo telefonicky objednat, 

vyhnete se tak případnému čekání. 

Organizujeme a zajišťujeme přednáškové a vzdělávací akce, určené jak pro děti a dospívající mládež, 

tak i pro širokou nebo odbornou veřejnost. 

Při přípravě těchto akcí spolupracujeme se školami, nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež 

a dalšími organizacemi. 

 
 

 

  Adaptačně-integrační kurzy (AIK)  

Adaptačně-integrační kurz vám umožní, abyste se rychle a co nejlépe zorientovali v české společnosti, 

získali základní informace, seznámili se základními hodnotami české společnosti a její kulturou, a znali 

svá práva a povinnosti. 
 

  Kurzy českého jazyka  

Kurzy českého jazyka děláme ve formě prezenční i v online podobě. 

Základní kurz 

 je určený pro klienty s minimální znalostí českého jazyka 

 je možné jej navštívit i jednorázově 

Naučí Vás lépe se dorozumět v základních situacích jako je návštěva u lékaře, na úřadě, v obchodě atd. 

Intenzivní kurz 

 je určený pro klienty od základní po pokročilou úroveň znalosti českého jazyka 

 do vhodného kurzu Vás zařadí lektor na základě výsledku rozřazovacího testu 

 jednotlivé lekce na sebe navazují, je třeba docházet pravidelně 

 počet míst je omezen, je nutné být do kurzu předem zapsán 

 
Budete snadněji komunikovat ve složitějších situacích, například u pracovního pohovoru. Může Vám 

pomoci i s přípravou na požadované jazykové zkoušky. 

Hlavními tématy kurzů jsou obecné otázky, se 

kterými se můžete setkat ve svém každodenním 

životě, například: 

 pobytové náležitosti, 

 zaměstnání, 

 vzdělávání, 

 zdravotnictví, 

 sociální zabezpečení, 

 bydlení 

 apod. 

Kurz je tlumočen do některého z těchto jazyků: 

 angličtina 

 arabština 

 francouzština 

 mongolština 

 ruština 

 srbština 

 španělština 

 ukrajinština 

 vietnamština 
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